
 

 

EXECUTIVO I 

 

Educação 
 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

Resolução SE 34, de 24-7-2015 
Altera a composição do Grupo de Trabalho criado pela Resolução SE 31, de 8-7-

2015, e dá providência correlata O Secretário da Educação resolve: 
Artigo 1º - O item 2 do parágrafo único do artigo 1º, da Resolução SE 31, de 8-7-
2015, passa a ter a seguinte redação: 

“2. da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH: 
Ana Paula Rodrigues de Souza Fernandes, RG 27.638.968-2 Márcia Maria 

Castanheira Pedrosa, RG 18.888.803-2” (NR) Artigo 2º - A coordenação dos 
trabalhos do grupo criado pela Resolução SE 31, de 8-7-2015, fica a cargo da 

CGEB. 
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Despachos do Secretário, de 24-7-2015 
Processo: 0556/0001/2009 
Interessado: Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 

Assunto: Afastamento 
Diante dos elementos de instrução que constam dos autos, e considerando as 

disposições do artigo 69, da Lei 10.261/68, alterada pela Lei Complementar 
942/03, Autorizo, nos termos propostos, o afastamento de Professores do Quadro 

do Magistério Paulista, para participarem do evento “Em defesa da escola pública”, 
a ser realizado no dia 06-08-2015, nas subsedes do Sindicado dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP, localizadas em 93 pontos do 

Estado de São Paulo. 
 

Processo: 3490/0000/2015 
Interessado: Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 

Educacional. 
Assunto: Contratação da Companhia de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo, para prestação de serviços de suporte técnico local nas Diretorias de 

Ensino e Unidades Escolares. 
À vista dos elementos que instruem o presente processo, Ratifico a Dispensa, nos 

termos do contido no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, o ato 
praticado pela Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 

Educacional (CIMA) fls. 134, que declarou a dispensa do procedimento licitatório 
com fulcro no artigo 24, inciso XVI, do mesmo diploma legal, visando à 
contratação da empresa Companhia de Processamento de Dados do Estado de São 

Paulo (PRODESP), devidamente inscrita no CNPJ 62.577.929/0001-35, 
objetivando a prestação de serviços de suporte técnico local nas Diretorias de 

Ensino e Unidades Escolares. 
 

 

Comunicado 



Considerando: 

a) As disposições do artigo 5º e do inciso III do artigo 29 da Lei Federal 
8.666/1993; 

b) Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008; 
c) A necessidade de justificativa das alterações que tenham sido feitas na ordem 

cronológica dos pagamentos, conforme o inciso II do artigo 61 da Instrução 
01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado. 
Listamos, a seguir, o impedimento de pagamento devido aos credores estarem 

registrados no CADIN Estadual, de modo a preservar a integridade da ordem 
cronológica a ser observada pela Unidade Gestora: 

2015 PDs 
UGF 080050 - Fundo de Desenvolvimento da Educação em São Paulo 

Data: 24-07-2015 
UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR R$ 
080313 2015PD01537 26,00 

080313 2015PD01538 1.029,20 
080313 2015PD01540 52,00 

080313 2015PD01541 2.472,83 
080313 2015PD01543 104,00 

080313 2015PD01544 3.714,51 
080313 2015PD01545 52,00 
080313 2015PD01546 1.706,48 

080313 2015PD01548 78,00 
080313 2015PD01549 3.820,75 

TOTAL 13.055,77 
TOTAL GERAL 13.055,77 

(24-7-2015). 
 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 24-7-2015 
Declarando Constituída, de acordo com o Decreto 52.344, de 09-11-2007, a 
Resolução SE 79/2008, a Comissão Especial de Avaliação do Desempenho da E.E. 

Dr. Alfredo Cardoso, jurisdicionada a esta Diretoria de Ensino: Tânia Regina Gon- 
çalves, RG 16.268.053-3, CPF 047.939.708-26, Diretor de Escola- Presidente; Inês 
Renata dos Santos Tanno, RG 21.347.090, CPF 118.250.538-47, Vice Diretor de 

Escola; Valcir Antonio Bettiol, RG 16.513.884-1, CPF 062.827.078-03, PEB II. 
 

COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

Comunicado Conjunto CGEB-CIMA, de 23-7-2015 
Avaliação da Aprendizagem em Processo - Nona Edição - Agosto de 2015 
A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica em conjunto com a 

Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, 
considerando a importância de: 

- subsidiar as atividades de planejamento escolar na continuidade do ano letivo; 
- apoiar as ações de acompanhamento do desenvolvimento das propostas 

pedagógicas e do currículo nas unidades escolares; 
- diagnosticar, por meio de instrumento padronizado, os aspectos da aprendizagem 
dos alunos que necessitam de atenção imediata, atendendo o disposto nas 

Resoluções SE 68/2013, 71/2014 e 73/2014; 



- subsidiar as escolas e docentes, com orientações para elaboração de pautas 

conjuntas e individuais que resultem em planos de ação para os processos de 
recuperação da aprendizagem, comunicam que: 

1 - As ações da Avaliação da Aprendizagem em Processo - AP- terão continuidade 
em 2015 e ocorrerão, nesta edição, com a aplicação de avaliações de Língua 

Portuguesa e de Matemática a alunos da rede estadual regular, de todos os anos do 
Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio. 
2- As avaliações da AAP, de caráter diagnóstico, além de acompanhar o 

desenvolvimento do currículo, também se constituem em instrumentos 
investigativos da aprendizagem dos alunos, em termos de suas competências e 

habilidades, objetivando subsidiar a progressão das aprendizagens ainda não 
consolidadas, por meio da elaboração e execução de planos elaborados pelo 

professor para o desenvolvimento do currículo em sala de aula. 
3- Nesta edição a AAP está referenciada pelos conteúdos e habilidades do segundo 
bimestre, constantes do currículo de cada um dos anos/séries/disciplinas e os 

instrumentos de sua aplicação estão assim constituídos: 
3.1 - No Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

a) 1º ano - Língua Portuguesa: 6 questões abertas; Matemática: 10 questões abertas; 
b) 2º ano - Língua Portuguesa:6 questões abertas e 1 de múltipla escolha; 

Matemática: 10 questões abertas; 
c) 3º ano - Língua Portuguesa: 5 questões abertas; Matemática: 10 questões abertas; 
d) 4º e 5º anos - Língua Portuguesa: 15 questões de múltipla escolha e 1 produção 

textual; Matemática: 15 questões de múltipla escolha; 
3.2 - No Ensino Fundamental - Anos Finais 

Do 6º ao 9º anos - Língua Portuguesa: 24 questões de múltipla escolha; 
Matemática: 24 questões de múltipla escolha. 

3.3. - No Ensino Médio 
Da 1ª à 3ª série - Língua Portuguesa: 24 questões de múltipla escolha; Matemática: 
24 questões de múltipla escolha. 

4- A unidade escolar organizará a aplicação das provas pelos próprios professores, 
e, no caso dos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio , 

preferentemente em aulas duplas sem a obrigatoriedade de que a aplicação seja feita 
pelo docente da disciplina. 

5- A aplicação deve ocorrer na primeira semana do mês de agosto e a correção deve 
ser concluída para análise dos resultados e propostas de ações pedagógicas na 
reunião de planejamento do dia 22 de agosto de 2015, conforme data programada 

no Calendário Escolar. 
5.1- As escolas do Programa de Ensino Integral adotarão o mesmo calendário da 

rede respeitando as orientações específicas do seu acompanhamento. 
5.2 - Para organizar a aplicação das provas, atentar ao cronograma mencionado no 

item 13 do presente comunicado. 
6 - O material de aplicação da AAP (provas) será entregue impresso para as 
Unidades Escolares, organizado por ano/série/disciplina, em caixas identificadas 

com o título “Avaliação da Aprendizagem em Processo”, contendo: 
6.1- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 1° ano do Ensino Fundamental; 

6.2- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 2° ano do 
Ensino Fundamental; 

6.3- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 3° ano do Ensino Fundamental; 
6.4- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 4° ano do Ensino Fundamental 
(juntamente com a prova de Produção Textual); 



6.5- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 5° ano do Ensino Fundamental 

(juntamente com a prova de Produção Textual); 
6.6- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 6° ano do Ensino Fundamental; 

6.7- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 7° ano do Ensino Fundamental; 
6.8- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 8° ano do Ensino Fundamental; 

6.9- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 9° ano do Ensino Fundamental; 
6.10- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 1ª série do Ensino Médio; 
6.11- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 2ª série do Ensino Médio; 

6.12- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 3ª série do Ensino Médio; 
6.13- Provas de Matemática para turmas do 1° ano do Ensino Fundamental; 

6.14- Provas de Matemática para turmas do 2° ano do Ensino Fundamental; 
6.15- Provas de Matemática para turmas do 3° ano do Ensino Fundamental; 

6.16- Provas de Matemática para turmas do 4° ano do Ensino Fundamental; 
6.17- Provas de Matemática para turmas do 5° ano do Ensino Fundamental; 
6.18- Provas de Matemática para turmas do 6° ano do Ensino Fundamental; 

6.19- Provas de Matemática para turmas do 7° ano do Ensino Fundamental; 
6.20- Provas de Matemática para turmas do 8° ano do Ensino Fundamental; 

6.21- Provas de Matemática para turmas do 9° ano do Ensino Fundamental; 
6.22- Provas de Matemática para turmas da 1ª série do Ensino Médio; 

6.23- Provas de Matemática para turmas da 2ª série do Ensino Médio; 
6.24- Provas de Matemática para turmas da 3ª série do Ensino Médio; 
7 - As provas mencionadas no item 6 do presente comunicado foram impressas a 

partir de quantitativo coletado pelo Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria, 
obedecendo a data base de 30/04/2015, com acréscimo de 5% e arredondamento 

quantitativo a maior. 
8 - Serão entregues, nas Diretorias de Ensino, exemplares de todas as provas 

mencionadas no item 6, na quantidade equivalente a 10% do número total de 
alunos, a título de reserva técnica, para suprir eventuais faltas de material, para 
suporte das atividades de apoio e acompanhamento pedagógico das avaliações, 

além de atendimentos específicos regionais. 
9 - As provas em braile e em caracteres ampliados, impressas pelo Núcleo de Apoio 

Pedagógico Especializado - CAPE, serão entregues nas Diretorias de Ensino. 
10 - Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, foi produzido o “Caderno de 

Prova do Professor”, referente à Avaliação da Aprendizagem em Processo - Nona 
Edição 2015 – destinado aos docentes, contendo: 
a) Matriz de Referência utilizada na elaboração dos itens das provas; 

b) Gabarito; 
c) Orientações de aplicação, correção e comentários.. 

10.1- Este material ficará oportunamente disponível, para consulta e impressão, na 
intranet. 

11- Para os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, foram feitas 
produções em vídeo, destinados aos docentes, que ficarão disponíveis na intranet. 
11.1 - As Matrizes de Referência utilizadas na elaboração dos itens das provas dos 

anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, bem como os respectivos 
Gabaritos, ficarão disponíveis, oportunamente, para consulta e impressão, na 

intranet. 
12- Serão realizadas videoconferências de orientação técnico-pedagógica e com 

recomendações, para as equipes das Diretorias e das unidades escolares, a serem 
divulgadas pela CGEB. 



13 - A entrega dos materiais da 9ª edição da AAP, mencionado nos itens 6, 8 e 9 , 

ocorrerá no período de 22 de julho a 04 de agosto de 2015, sendo que nas unidades 
localizadas na Capital e na Grande São Paulo, o material será entregue nas escolas 

e nas demais regiões, nas Diretorias de Ensino. 
14 - Na ocorrência de problemas com a entrega enviar e-mail para 

aap.cima@educacao.sp.gov.br. 
15 - As diferentes atividades a serem desenvolvidas no contexto dessas avaliações, 
devem ser planejadas, executadas e acompanhadas pelas equipes das Diretorias de 

Ensino e pelas Escolas, destacando as ações dos Supervisores de Ensino, 
Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos, Diretores, Professores 

Coordenadores e Docentes das unidades escolares, de acordo com as respectivas 
atribuições. 

 

EDITAIS 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Convocação 
Edital de convocação para sessão de escolha de vagas, nos termos da Resolução SE 
82/2013. 

O Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos inscritos e classificados, nos 
termos da Resolução SE 82/2013, para sessão de escolha de vagas, na seguinte 

conformidade: 
I - Data - Horário - Local da Atribuição: 

Data: 28-07-2015 (terça-feira) 
Horário: 8h30min 
Local: Sede da Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba. 

Endereço: Rua João Sampaio, 666 - Bairro São Dimas. 
II - Da Vaga: 

Classe - Supervisor de Ensino: 01 vaga em substituição. 
III - Disposições Gerais 

a) Ficam expressamente vedadas a atribuição de vaga e sua respectiva designação: 
1 - Ao candidato que na data da atribuição se encontre afastado a qualquer título; 
2 - Por procuração de qualquer espécie; 

3 - Ao candidato que esteja respondendo a Processo Administrativo Disciplinar. 
b) O candidato deverá apresentar no momento da atribuição termo de anuência 

expedido e assinado pelo superior imediato, com data atualizada. 
c) No caso de acúmulo de cargos, o candidato deverá apresentar horário do cargo 

que pretende acumular para verificação da compatibilidade. 
d) O candidato que escolher a vaga deverá assumir o exercício da designação no 
mesmo dia. 

 

Convocação 
O Dirigente Regional de Ensino, de acordo com o Decreto 57.141/2011, convoca a 

servidora Maria Aparecida Bertin da Silva, RG 9.258.048, a comparecer no dia 27-
07-2015, às 9 horas, na Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba junto ao Centro 

de Recursos Humanos, para tratar de assunto de regularização funcional. 
 

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio 
E.E. PROFª CAROLINA MENDES THAME 
Convocação 



A Direção da E.E. Profª Carolina Mendes Thame convoca, nos termos do Estatuto 

Padrão em vigor, os professores, pais e funcionários, membros e associados da 
Associação de Pais e Mestres desta Escola, para participarem de Assembléia Geral 

ordinária a realizar-se no dia 03-08-2015, às 8 horas, em primeira convocação, com 
a presença de metade dos associados ou, em segunda convocação, às 8h30min, 

com qualquer número de participantes, para apreciar os balancetes semestrais, à 
Av.Orlândia, 401, Bairro São Francisco em Piracicaba. 
 

EXECUTIVO II 

 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 24-07-2015  
Comunicamos o extravio do Processo 305/0068/2003, em nome de Vinicius 
Carlos Rodrigues, RG 11738322, último andamento em 31-08-2007 para 

DE/PIR/UE Piracicaba, processo de Designação de Professor Coordenador, caso 
localizado, favor enviar a esta DER Piracicaba, Rua João Sampaio, 666 - Bairro 

São Dimas - Piracicaba/SP - CEP 13416-216. 
 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino,de 24-07-2015 
Declarando, de acordo com o Decreto 52.833/08, teve alterado o número do 
Registro Geral (RG) o interessado abaixo: 

LUIZ CARLOS CLARO DA SILVA, CPF 573.185.148-49, D 1, Professor 
Educacao Basica II, SQF-I-QM, DE Região de Piracicaba: De 5417657 SP Para 

5417657-8 SP. 
 

Comunicado 
EE Prof. Dr. João Chiarini 
Escala válida a partir de 22-07-2015. Relação de cargos e das funções 

correspondentes a atribuições designadas das Unidades Administrativas, com 
indicação devidamente aprovada de seus substitutos, organizadas de acordo com o 
artº 79, 80 e 83 do Decreto 42.850/63. Gerente de Organização Escolar Marly 

Pimenta, RG 12.375.381 - 8, Secretário de Escola designada Gerente de 
Organização Escolar, SQC-III-QAE, Faixa 1, Nível II, classificada na EE Prof. Dr. 

João Chiarini, em Piracicaba, D.E. Região de Piracicaba. 1- Adalberto da Silva 
Leite, RG 35.265.490 - 9, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, Faixa 1, 

Nível II, classificado na EE Sud Mennucci, em Piracicaba – D.E – Região de 
Piracicaba. 
 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portaria do Diretor de Escola, de 24-07-2015 
EE Comendador Luciano Guidotti 

Autorizando, fruição de licença-prêmio nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei 
10.261/68, "NR" pela Lei 1048/08 de 10-06-2008 a: MARIA DAS GRAÇAS 

FERRAZ TOLEDO, RG 18.130.278-0, PEB-I, SQC-I-QM, 30 dias referente ao 
período de 25-07-2005 a 23-07-2010, Certidão 0158/2010 – PULP 

0951/0068/2010. 


